
18 DeMorgen.ZATERDAG 31/10/2020

‘Ik hou echt mijn hart
vast. Ik wil vermijden
dat we nog eens moeten
aankloppen bij een
Belgische overheid 
die het al zwaar 
genoeg heeft’

Interview. Peter Croonen, voorzitter van de Pro League en Racing Genk

en zwaar verlieslatende en zwaar gesubsidi-
eerde sector die zijn klanten niet kan bedie-
nen en in het extreme geval ophoudt te
produceren en te verkopen, is gedoemd om
te verdwijnen. Tenzij het om voetbal gaat,
in barre coronatijden onze nationale troost,
zeker als de winkelketen genaamd Koers
binnenkort met onbepaald verlof is.

“Ik denk dat we binnen de strenge af-
spraken die we hebben gemaakt niks ver-

keerds doen door te voetballen”, zegt Peter
Croonen (51). “Met publiek leverde soms pro-
blemen op, akkoord. Zonder publiek niet en zo
bieden we de mensen die aan huis gekluisterd
zitten toch nog een beetje vertier. Maar of dat
een oplossing is? Neen, ook dit kunnen we niet
lang volhouden.”

Hoe houdt de Pro League de ballen in 
de lucht, in dit geval op het veld?
Peter Croonen: “Via een gedetailleerd protocol,
waarbij het ministerieel besluit dat op dat mo-
ment van kracht is uitmondt in een lokaal club-
protocol, dat wordt afgetoetst met de

burgemeesters, gouverneurs en de minister van
Sport. De basis is natuurlijk de testing, waarbij
we de regel van zeven hanteren. Bij meer dan
zeven besmettingen in de kern mag de club om
uitstel vragen.

“Ik vind die zeven een verstandige regel. De
UEFA werkt met de regel dat je dertien spelers
moet overhouden om toch te voetballen. Dat is
sportief veel zwaarder om op te vangen. Wij
kunnen in België nauwelijks uitstellen. Als we
hele speeldagen op een ander moment moeten
plannen, komen we in de problemen. Nu met
die Nations League er nog eens bij wordt het
echt heel moeilijk om nog een gaatje te vinden.
Te veel weekends worden ingenomen door in-
terlandverplichtingen.

“Ik maak mij wel zorgen. Er zijn nogal wat
clubs die boven die zeven scoren. In tegenstel-
ling tot de eerste golf zien we dat het virus veel
meer verspreid is in de bevolking. Persoonlijk
kende ik in de eerste golf nauwelijks iemand die
besmet was, nu veel meer.”

Het verlies dat de profclubs lijden wordt
geschat op iets tussen 100 miljoen en 150
miljoen euro. Hoe komt u aan dat bedrag?
“Dat is een extrapolatie voor twaalf covidmaan-
den op basis van de btw-aangiften van de vier
maanden vanaf maart tot en met juni. Dat is
een inschatting van het inkomstenverlies.
Vooral getroffen zijn alle toeschouwersgebon-
den inkomsten, zowel ticketing, abonnementen
als catering op wedstrijddagen. Voor de ene
club is dat meer dan voor de andere. Dat vari-
eert van een kwart van de inkomsten voor klei-
nere clubs met weinig toeschouwers tot de helft
voor clubs met veel business seats.”

U bent ook clubvoorzitter bij Genk, hoe zit
het daar?

Dringt zich geen automatische koppeling
op van de salarismassa aan de inkomsten
van een club? Met een gemiddeld salaris van
211.000 euro per jaar kan de Belgische
profvoetballer inleveren.
“Die koppeling kennen wij niet. Het is iets dat
we moeten bekijken voor de toekomst. We kun-
nen dit nu even aan, maar voor veel clubs mag
dit niet veel langer duren. Ik heb gehoord hoe
er is gepleit voor een totale lockdown, ook voor
voetbal. Dat zouden we maximaal drie speelda-
gen vol kunnen houden. Duurt het langer, dan
krijgen we onze competitie, die nu al later is be-
gonnen en vroeger moet eindigen, niet rond.
Minder wedstrijden betekent minder televisie-
rechten. In het vorige tv-contract was dat niet
opgenomen. In dit nieuwe contract met Eleven,
dat in volle covidcrisis werd afgesloten, wel.”

De rechtenhouders van het vorige contract
vragen een terugbetaling van de laatste
schijf van 24 miljoen euro. Wat is de stand
van zaken?
“We zijn daarover in gesprek. Veel kan ik daar
niet over kwijt.”

De UEFA heeft de aanbeveling gedaan voor
een compensatie van 16 procent, weet u
daarvan?
(denkt na) “Sta mij toe daar niet op te antwoor-
den. Zoals ik al zei lopen de gesprekken en tot
we eruit zijn wil ik daar in de media niks over
kwijt.”

Genk doet het misschien goed en nog wel
een paar andere clubs, maar geconsolideerd
was de situatie van het profvoetbal zelfs
zonder corona niet te best.
“Neen. We hebben vorig seizoen samen een
verlies van 100 miljoen geleden. Er is in de loop
van dit jaar bij onze profclubs voor meer dan
100 miljoen euro eigen vermogen geïnjecteerd
om in regel te zijn met de licentievoorwaar-
den.”

Kijkt het Belgische profvoetbal naar 
de overheid voor hulp?
“Voorlopig niet. We vragen wel dat de overheid
met ons meedenkt hoe we het voetbal achter
gesloten deuren kunnen blijven organiseren.
We denken dat we daar op een veilige manier
in slagen en dat de kans op besmetting in het
stadion miniem is. De fans appreciëren dat we
toch voetballen, dat bewijzen de kijkcijfers.

“Als we niet meer kunnen spelen, zullen we
ons moeten beraden als sector of we ons tot de
overheid wenden, vrees ik, alleen al om ons in
leven te houden. Ik weet dat die steun in Frank-
rijk en Nederland wordt besproken, maar ik
besef ook dat wij in België door ons fiscaal en
parafiscaal stelsel al steun genieten. Ik hoop dat
het niet te lang duurt. Ik hou echt mijn hart
vast. Ik wil vermijden dat we nog eens moeten
aankloppen bij een Belgische overheid die het
al zwaar genoeg heeft.”

Weet u van clubs, behalve Anderlecht dan,
waar het water tot boven de lippen komt?
“Jazeker. Ik had het al over dat gecumuleerd
verlies van 100 miljoen in een niet-coronajaar.
Reken daarbij 100 tot 150 miljoen omzetverlies
en de transfermarkt die in elkaar is geklapt. De
cijfers kleuren bloedrood. Als er al reserves
waren, hebben heel veel clubs die dit jaar opge-
geten. Gelukkig zijn de eigenaars bereid om te
stutten met kapitaal, maar hoelang nog en wat
brengt 2021?

“Op de laatste algemene vergadering van de
Pro League hebben we gestemd over een aan-
passing van de financiële fair play. We staan toe
dat covidgerelateerd verlies wordt gecorrigeerd
en opgevangen mag worden door kapitaalver-
hoging, niet door kredieten. Het gaat wel dege-
lijk om verlies uit de covidperiode 2020-2021.
Verliezen uit 2019 of eerder tellen niet mee.”

De hervorming van het fiscaal en parafiscaal
stelsel van sociale lasten voor profsporters
ligt ook weer op tafel. Het profvoetbal zit
echt in zwaar weer.
“We zitten in de perfecte storm en als we niet
oppassen lijdt die tot een catastrofe. We gaan
dat gesprek aan met de nieuwe regering en die
hervorming staat in het regeerakkoord. Die
hebben nu natuurlijk andere dingen aan hun
hoofd. 

“Is dat ons geluk? Dat weet ik nog niet. Dat er
een correctie moet komen, dat weten we. We
hopen dat die het midden houdt tussen een so-
ciale correctie en een topsportgeoriënteerde
correctie. Dat enerzijds onze sector meer bij-
draagt maar we er anderzijds zorg voor dragen
dat we ons voetbal niet uit de markt prijzen in
de internationale context waarin wij actief zijn.
Er zijn heel wat sectoren met uitzonderingen
om die reden en misschien kunnen wij daar
ook aanspraak op maken.”

“Wij hebben bij Genk het grote voordeel dat we
een zeer goed jaar achter de rug hebben en dat
ons eigen vermogen gaat stijgen tot boven de 75
miljoen euro. Het verlies aan inkomsten door
covid voor Racing Genk alleen ramen wij dit
seizoen op meer dan 10 miljoen euro. De creati-
viteit om dat verlies te drukken is niet oneindig.
Sommige diensten draaien op een lager niveau,
andere diensten hebben het drukker door dat
protocol.

“Veel kosten lopen gewoon door: de groen-
dienst, het stadiononderhoud, de salarissen…
De spelers spelen hun wedstrijden en hebben
recht op hun contract. In het geval dat niet
wordt gespeeld, zoals vanaf maart, zou je in
theorie de spelers op technische werkloosheid
kunnen zetten, maar dat willen wij niet omwille
van de gunstige fiscale en parafiscale regeling
waar het voetbal nu al van geniet.

“Zolang we voetballen, zijn we verzekerd van
tv-gelden. Niet voetballen betekent de ineen-
storting van ons hele kaartenhuisje: mediarech-
ten, commerciële inkomsten, ticketing, alles
valt dan weg. Nu nog eens een paar maanden
niet spelen? Ik zou niet weten hoe de clubs dat
kunnen opvangen.”

‘Voetbal zit in
perfecte storm’
Voetballen zonder of met beperkt
publiek valt financieel heel moeilijk 
te verteren. Een totale lockdown
en geen wedstrijden is wat de
clubs het meest vrezen. ‘Dat zou
een catastrofe zijn’, zucht Pro
League-voorzitter Peter Croonen.
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Peter Croonen: ‘Niet voetballen betekent de ineenstorting van ons hele kaartenhuisje.’ © ID


